Cassà al Dia

NOTÍCIES
EL CASSANENC XEVI XIRGO,
NOU DIRECTOR D'EL PUNT
El periodista cassanenc Xevi Xirgo,
que des de feia dos anys era el director
del setmanari Presència, ha estat nomenat director d’El Punt a les comarques gironines, en substitució de Xevi Sala. Xirgo,
de trenta-vuit anys i natural de Cassà de
la Selva, està vinculat a El Punt des de fa
més de quinze anys, i al llarg de la seva
trajectòria periodística ha estat el responsable de diverses seccions del diari.
Xevi Xirgo, fill del que fou regidor i conseller comarcal pel PSC, Joan Xirgo, es
va iniciar com a periodista a El Punt com
a corresponsal de Cassà de la Selva, fa
més de quinze anys; una de les seves
primeres responsabilitats va ser com a
delegat a la comarca de la Selva, que va
mantenir durant un parell d’anys.
Posteriorment, va ocupar-se de les informacions de diferents àmbits temàtics
gironins, principalment les de caire urbanístic i polític i va ser el responsable de la
secció d’informació local, l’aleshores Punt
i Seguit. Després d’una etapa en què va
encarregar-se de les informacions de política catalana i d’haver estat el responsable de la secció de Països Catalans, Xevi
Xirgo ara feia gairebé dos anys que dirigia el setmanari Presència, on hi tenia una
secció fixa.

D'ACTUALITAT

Xevi Xirgo assumeix la direcció d’El
Punt en un moment en què el rotatiu és
líder indiscutible de lectura diària a les
comarques gironines. L’any 2001, segons
dades de l’OJD facilitades pel mateix diari, a les comarques gironines El Punt va
ser el diari d’informació general amb més
difusió, 15.246 exemplars i amb més lectors 81.000.
Des d'aquestes ratlles volem felicitar el
nostre convilatà pel càrrec assolit i al mateix temps l'encoratgem a treballar amb
constància en les noves responsabilitats
que haurà d'assumir.

LA POLICIA LOCAL DEMANA
MILLORES SALARIALS I NO FA
HORES EXTRES
Els treballadors de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva i de manera específica
els policies locals mantenen des de fa
unes quantes setmanes una postura d'estira i arronsa amb el govern municipal en
la negociació per al nou conveni col·lectiu,
ja que demanen unes millores salarials
que l'ajuntament no està disposat a concedir En l'assemblea celebrada a inicis
de juny van decidir demanar una nova
reunió amb l’alcalde, Antoni Baulida, i en

cas que no s’avingui a negociar les seves
reivindicacions iniciaran noves mobilitzacions.
Amb anterioritat, els policies havien penjat diverses pancartes reivindicaties a l'entrada de Can Nadal i havien fet una
sardinada al parc de l'estació per cridar
l'atenció sobre la seva situació. Encara
que el conveni afecta tots els treballadors
municpals les discrepàncies s'originen
sobretot per la policia local.
Entre les possibles futures mobilitzacions que poden fer els agents, hi ha la parada de tendes de campanya davant de
l’ajuntament, el repartiment de fulls volants
explicatius sobre el conflicte, i el tall al
trànsit de l’antiga carretera provincial. Les
accions inicials van ser no fer hores extraordinàries i no posar les denúncies que
no representin cap perill.
Tal i com s'informa en aquest mateix
número de LLUMIGUIA, en el darrer ple municipal el regidor de governació, Joan
Martin va informar que les accions dels
agents no suposen cap perjudici en l'activitat quotidiana de la policia local, si bé
es posen menys multes i els agents no
fan les hores extres que acostumaven a
fer. Els funcionaris en general mantenen
que cal renovar el seu conveni laboral i
que els seus sous «són baixos», per la
qual cosa demanen un augment de 180
euros mensuals (30.000 pessetes). Els
funcionaris acceptarien que l’augment
se’ls pagués en dos anys.

LA PISCINA,
OBERTA AL
PÚBLIC
El passat 22 de
juny es van obrir a
tots els cassanencs
i cassanenques les
instal·lacions de la
piscina municipal
de Cassà, que enguany oferiran algunes millores
com ara la instal·lació de noves
dutxes o unes tanques per regular la
circulació dels usuaris. El dia 15, amb
motiu de la diada
del bàsquet, ja es
va poder accedir a
les piscines amb
caràcter provisional.
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Els efectes de la vaga a Cassà

La vaga deixa Cassà ple d'escombraries
El dilluns, 13 de maig, els treballadors de
l’empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, que té adjudicat el servei de
recollida d’escombraries de Cassà de la
Selva i dinou pobles més de la comarca
del Gironès van iniciar una vaga que va
durar sis dies i va provocar greus problemes sanitaris per l’acumulació de deixalles al carrer.
Tot i que en principi s’havien establert
uns serveis mínims, el compliment va ser
molt irregular, la qual cosa va obligar

l’ajuntament de Cassà a mobilitzar els
serveis municipals per recollir la brossa
acumulada en aquells llocs on hi havia
més deixalles dipositades. Tot i que, en
un ban dictat per l’alcaldia, es recomanava als ciutadans que es procurés minimitzar les deixalles que s’abandonaven al
carrer, l’acumulació de bosses d’escombraries al costat dels contenidors anava
creixent de manera important a mesura
que anava avançant la vaga,per la qual
cosa la intervenció de la brigada es va

fer imprescindible i va evitar que el dissabte l’acumulació de residus fos perillosa per a la salut. A mesura que les deixalles s’anaven apilonant als carrers, les
negociacions entre les parts avançaven
molt lentament fins que va intervenir la
Generalitat i va aconseguir que s’arribés
a un acord que aturava la vaga i restablia
el servei una setmana després d'haver
començat el conflicte.Els ajuntaments afectats, entre els quals el de Cassà, van lamentar els efectes de la protesta laboral.
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